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Stadswandeling
Een stadswandeling door Tholen, onder leiding van gids Henk Elenbaas, staat voor
zaterdagmiddag 23 september op het programma. Dé gelegenheid om meer te weten te komen
over bijzondere gebouwen en straten. We hopen op een flinke opkomst. Het vertrek is om half
2 op de hoek van de Markt en de Kerkstraat. Introducés zijn welkom, deelname is gratis. Wel
graag tevoren aanmelden bij de secretaris, zodat we weten hoeveel mensen er komen.
Lezing kant
De Thoolse – kanten – muts is het onderwerp van een lezing die Marian Muller-Roks uit
Halsteren voor ons houdt op maandag 23 oktober om 20.00 uur. Mevrouw Muller verdiept
zich al jaren in de kant, ze geeft leiding aan de kantklosgroep van heemkundekring
Halchterth. Eerder dit jaar verscheen haar boek ‘Tederheid voor draden’ over kant en de
handel erin op Tholen. Wie er belang in stelt, kan álles over kant te weten komen wat hij of zij
altijd al wilde weten. Bezoekers van de avond worden uitgenodigd om kant dat ze thuis
mochten hebben, mee te brengen om het te laten zien en bespreken.
Archivaris
Tholen heeft een nieuwe gemeentearcharchivaris. F.F.M. van den Kieboom (38) uit Bergen
op Zoom is per 1 september J.P.B. Zuurdeeg opgevolgd, die in februari met pensioen ging. De
heer Van den Kieboom was archiefinspecteur en plaatsvervangend archivaris bij het
streekarchief Land van Heusden en Altena. Hij zal allereerst de verhuizing van het archief
naar het nieuwe gemeentehuis in Tholen – dat eind volgend jaar gereed zal zijn - in goede
banen moeten leiden. Daarnaast zal het digitaal verder ontsluiten van de collectie een
belangrijke taak worden.
Overzicht boerderijen
In het project ‘Boerderijen in Zeeland tot 1960’ zijn 4795 boerderijen in de provincie,
waarvan 455 op Tholen en Sint-Philipsland, in kaart gebracht qua monumentale en
cultuurhistorische waarden. Per boerderij is een uitvoerige beschrijving met foto’s, én een
beknopte rapportage, te vinden op de website van de provincie Zeeland. Deze gaf de opdracht
tot het onderzoek, dat in 2004 en 2005 werd uitgevoerd door de stichting historisch
boerderijonderzoek (SHBO) te Arnhem. Kijkt u eens op:
www.zeeland.nl/bestuur_organisatie/beleid/boerderijen/index
Werkgroep genealogie
De werkgroep genealogie komt op de volgende woensdagen bij elkaar, steeds om acht uur in
de koffiekamer van streekmuseum De Meestoof te Sint-Annaland: 13 september, 25 oktober
en 6 december.
z.o.z.

Terugblik
De afgelopen maanden was de heemkundekring op meerdere momenten paraat. Verschillende
bestuursleden hebben het er druk mee gehad. Zo was begin juli een stand ingericht met oude
foto’s op de driedaagse agrarische beurs Alvantho in Sint-Annaland. De fotopanelen zijn daar
nog tot 1 november te zien op de afdeling Oudeland van zorgcentrum De Schutse.
In augustus konden weer nuttige contacten gelegd worden tijdens de braderie in SintAnnaland, waar we een stand hadden op het terrein van het streekmuseum.
Als u deze nieuwsbrief ontvangt, is de Open Monumentendag waarschijnlijk achter de rug. De
voorbereiding daarvan heeft enkele bestuursleden de nodige uurtjes gekost. Door de
medewerking van velen kwam een aantrekkelijk programma tot stand. Ook was er een
openingsbijeenkomst, dit keer in de kerk van de hersteld hervormde gemeente Poortvliet.
In Poortvliet, in de Poorthove, hopen we op zaterdag 11 november onze volgende inloopdag
te houden. Met name oude foto’s van vroeger zullen er te vinden zijn, maar ook gegevens
over familiegeschiedenis. Het zou fijn zijn om u als leden die dag te ontmoeten. Noteert u
deze datum vast in uw agenda.
Heemschut in Vlissingen
De landelijke Heemschutdag wordt op 16 september gehouden in Vlissingen. Op het
programma staan een toelichting op het plan voor herinrichting van het gebied Dokkershaven,
een rondgang over het terrein met werkplaatsen, na de lunch een stadswandeling, busrit naar
hotel Britannia, rondleiding door de St. Jacobskerk en een receptie door het gemeentebestuur.
De koten voor deelname (inclusief lunch en receptie) bedrag 30 euro. Vanaf 10.30 uur is er
ontvangst met koffie in de Timmerfabriek aan de Koningsweg (op het terrein erbij kan gratis
geparkeerd worden). Belangstellenden kunnen zich voor deelname aanmelden bij
heijbroek@zeelandnet.nl en tegelijkertijd het verschuldigde bedrag overmaken op rekening
165831 t.n.v. Bond Heemschut te Amsterdam, o.v.v. Heemschutdag.
Landelijke archievendag
Het Zeeuws Archief aan het Hofplein in Middelburg doet op 14 oktober mee aan de landelijke
archievendag. Het thema is: Opgelicht, praktijken van list en bedrog uit de Zeeuwse
geschiedenis. Tussen 9 en 5 uur kan iedereen een kijkje komen nemen. In de kelders van het
Van de Perrehuis zijn topstukken uit de collectie geëxposeerd, medewerkers zijn beschikbaar
om u bij te staan bij archiefonderzoek en ook kunt u experts laten kijken naar uw foto’s, films
en documenten die mogelijk waardevol zijn voor de Zeeuwse geschiedenis. Vanaf 10 uur is
het restauratieatelier open. Vanaf 10 uur is er ieder uur een rondleiding door de depots van het
archief, verder zijn er twee workshops over ‘criminele voorouders’ en vijf rondleidingen door
het Van de Perrehuis. Het is allemaal gratis te beleven.
Een lezing door de schrijfster Nelleke Noordervliet – over hoe je archieven, bronnen en
familieverhalen kunt combineren tot een lopend en boeiend verhaal – is om één uur in de
Hofpleinkerk. Daar is de toegangsprijs 5 euro.
Lesbrief
Het Zeeuws Archief heeft een lesbrief gemaakt: Restauratieatelier voor behoud van vorm en
inhoud. Aan de hand van foto’s en teksten wordt uitgelegd hoe belangrijk het werk is van
restauratoren en behoudsmedewerkers, en hoe het restaureren van boeken, perkamenten aktes,
prenten en tekeningen in zijn werk gaat. De speels vormgegeven lesbrief is bedoeld voor
kinderen van 9 tot 14 jaar. Ze is voor 2,50 euro te koop aan de receptie van het archief, aan
het Hofplein in Middelburg. Nadere informatie geeft Anneke van Waarden-Koets, afdeling
educatie, tel. 0118-678800.
z.o.z.

